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A barn owl can see 50 times better 
than a human in the dark.
สายตาของ¹¡áส¡ÁองàËç¹ã¹·ÕèÁ×´ä´Œ´Õ¡Ç‹าÁ¹ØÉย�¶Öง    
50 à·‹า äÁ‹ตŒองà»�´ä¿¡çÁองàËç¹ªÑ´á¨ŽÇ

Owls can turn their heads 280 degrees.
¹¡à¤ŒาËÑ¹ÈÕÃÉÐÃอºตÑÇä Œ́ 280 องÈา Ö̈งËÑ¹Áองข้างËลÑง
ä´้สºายÁา¡ ã¹ขณÐ·ÕèÁ¹ØÉย์ËÑ¹Áอง¨¹สØ´ä´้á¤èซ้าย 
áลÐขÇา  

Owls in cold places have feathers all 
over their feet to keep warm.
¹¡à¤Œา·ÕèอาÈÑยã¹ Ố¹á´¹Ë¹าÇàยç¹ ̈ ÐÁÕข¹»¡¤ลØÁ·ÑèÇอØŒงà·Œา 
à¾×èอÃÑ¡Éา¤ÇาÁอºอØ‹¹äÇŒ 

Owls have two toes pointing to the 
front and two toes pointing to the 
back. This helps them catch their prey.
à·Œา 1 ขŒางของ¹¡à¤ŒาÁÕ 4 ¹Ô้Ç â´ย 2 ¹Ô้Ç ªÕ้ä»´Œา¹Ë¹Œา 
áลÐอÕ¡ 2 ¹Ô้Ç ªÕ้ä»´Œา¹ËลÑง ¹¡à¤Œา¨ÖงตÐ¤ÃØºàËย×èอ 
ä´ŒÍÂ‹Ò§áÁ‹¹ÂíÒ

เรื่องน่ารู�ของ ฮ. นกฮูกตาโต



 call back ขานตอบ call out ส่งเสียงร้อง
 call to เรียกหา call เสียงร้อง
 cry ตะโกน screech กรีดร้อง
 shriek หวีดร้อง sing ร้องเพลง

ศัพท์เกี่ยวกับการเปล่งเสียง

climb ปีนป่าย creep คลาน
dive down พุ่งโฉบลง fall out of ร่วงหล่นจาก
flap กระพือปีก flit เคลื่อนที่อย่างว่องไว
fly away บินจากไป fly by บิน
fly off บินจากไป grab คว้า
jump off กระโดดถีบตัว land on ร่อนลงจอด
pounce on ตะครุบ shuffle เดินลากเท้าโดยไม่ยกเท้าออกจากพื้น
swallow กลืนกิน take off ทะยานขึ้นบิน
turn one’s head หันศีรษะ

ศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว



 นกเค้าแมวมีหลากหลายพันธุ์และขนาดตามภูมิประเทศและถิ่นก�เนิดทั่วโลก       
คนไทยมักเรียกนกตาโต ขนฟูสีน้Óตาล และหากินตอนกลางคืนว่า “นกฮูก” แต่ความจริง 
นกฮูกเป็นเพียงสายพันธุ์หนึ่งในตระกูล “นกเค้า” เท่านั้น เรามาดูกันเถอะว่า ในเล่มนี้   
มีนกเค้าพันธุ์อะไรกันบ้างนะ

Pels owl 
นกทึดทือเพลส์

Eagle owl 
นกเค้าใหญ่

Snowy owl 
นกเค้าหิมะ

Barn owl
นกแสก

Pygmy owl 
นกเค้าแคระ

Elf owl
นกเค้าเอล์ฟ

Rusty barred 
owl 

นกเค้าแมวสีคล้Ó

นกเค้าแมว
หรือ

นกฮูก?

Spotted owl 
นกเค้าจุด




